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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

 Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan 

hidupnya. Karenanya, manusia akan selalau berusaha memperoleh harta 

kekayaan itu. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan 

bekerja. Sedangkan salah satu bentuk dari kerja adalah bedagang atau 

bisnis. Kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak di lakukan 

oleh banyak manusia setiap saat adalah kegiatan bisnis. Dalam kamus 

bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersil di 

dunia peredagangan dan bidang usaha1 

 Islam mewajibkan setiap muslim (khusunya) mempunyai tanggung 

jawab untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang 

memungkinkan manusia mencari nafkah atau rezeki. Allah melapangkan 

bumi dan seisinya dengan berbagai fasilitas yang dapat di manfaatkan oleh 

manusia untuk mencari rezeki, antara lain dalam firman Allah SWT.2 Surah 

(Al-mulk ayat 15) 

                          

          

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di 
segala penjurunya dan makanlah sebgaian dari rezeki-nya’’ 

                                                        
1Veithzal Rivai Aminur Nuruddin dan Faisar A. Arfa, Islamic Business and Economic 

Ethics (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 11. 
2 Ibid., 12 
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Selanjutnya, firman-Nya dalam surah (Al-A’raf ayat 10)3 

                                

“sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan 
kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan’’ 
 
Demikian pula firman Allah SWT. Dalam surah (Hud ayat 61).4 

                               

                            

     

 Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: 
"Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain 
Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu 
pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah 
kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi 
memperkenankan (doa hamba-Nya)." 
 
 Di samping anjuran untuk mencari rizeki, Islam sangat menekankan 

atau mewajibkan aspek kehalalan, baik dari segi perolehan maupun 

pendayagunaanya. 

 Ajaran islam mengatur pula perilaku manusia baik dalam kaitanya 

sebagai makhluk dengan tuhanya maupun dalam kaitanya sebagai sesama 

makhluk, dalam term fiqh atau ushul al-fiqh disebut dengan Syariah. Sesuai 

dengan aspek yang diaturnya, syariat terbagi menjadi dua, yakni ibadah dan 

muamalah. Ibadah adalah syariah yang mengatur hubungan antara manusia 

                                                        
3 Muhammad I. Yustanto dan Muhammad K.  Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islam 

(Jakarta: Gema Insani, 2002), 17. 
4 Muhammad dan Alimin, Etika Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam 

(Yogyakarta: Bfe, 2004), 36. 
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dengan tuhannya, sedangkan muamalah adalah syariah yang mengatur 

hubungan antar sesama manusia.5 

 Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh 

manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan 

kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dijumpai 

dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, 

yang esensinya adalah saling melakukan transaksi sosial dalam upaya 

memenuhi kebutuhan masing-masing.6 

 Salah satu kegiatan manusia dalam akad muamalah adalah ijārah kata 

ijārah diderivasi dari bentuk fi’il “ajara-ya’juru-ajaran”ajaran semakna 

dengan kata  kata al-‘iwadah yang mempunyai ganada atau upah, dan juga 

dapat berarti sewa atau upah.7 Secara istilah pengertian ijārah akad atas 

beberapa manfaat atas pengantian. Dasar hukum ijārah terdapat dalam surat 

(At-Thalaq:6)8 

                             
                            

                           

 
  
 
 

                                                        
5 Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah,  Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer 

(Bandung :   Alfabeta, 2010), 4. 
6 Ibid., 5 
7 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011),77. 
8 Ibid., 78 
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Artinya: 
    
Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah 
ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 
hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu 
untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah 
di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui 
kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. 
 
Selanjutnya surat (Al-Qashash: 26) 

                        
Artinya: 

     
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang 
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang 
kuat lagi dapat dipercaya". 
 
 Salah satu usaha atau bisnis di bidang jasa jasa di era modern seperti 

saat ini adalah jasa periklanan radio. Akad yang di gunakan dalam jasa iklan 

radio adalah marketing radio menawarkan jasa iklan kepada client atau 

sebaliknya claient mendatangi kantor radio. Selain itu akad atau 

kesepakatan yang terjadi terkadang juga bisa dengan telphon atau fia e-mail. 

Setelah setuju dengan pembuatan iklan maka pembayaran iklan harus 

dilakukan pada tiap awal bulan yang juga sesui tertera pada list iklan brosur 

sebelum di siarkan secara kontan. Tetatpi pada kenyataanya banyak client 

yang membayar pada akhir atau pertengahan bulan bahkan ada yang 

membayar dengan cara angsuran. 

 Dalam jasa periklanan radio banyak juga terjadi wanprestasi 

diantaranya,  tidak di putarnya iklan oleh penyiar radio, iklan tidak di putar 
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pada jam yang telah di sepakati, iklan salah di putar pada program acara 

yang telah di sepakati, iklan tidak di bacakan oleh penyiar radio kemudian 

penulis juga tertarik apakah radio juga memberikan tanggung jawab 

walaupun melakukan kesalahan atau wanprestasi. 

  Dari berbagai masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti 

lebih dalam bagaimana jasa iklan yang ada pada PT. Radio Swara 

Ponorogo. Karena pada dasarnya iklan merupakan salah satu kegiatan baru 

dalam era modern seperti saat ini dalam ber muamalah serta belum banyak 

karya ilmiah yang meneliti serta menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya 

konsep jasa periklanan serata aspek aspek apa saja yang terkandung di 

dalamnya jika di lihat dari segi muamalah serta tinjaun hukum islam 

Kemudian penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan mengangkat judul 

”TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA IKLAN DI 

PERSERON TERBATAS RADIO SWARA PONOROGO” 

 

B. Penegasan Istilah  

Dalam judul skripsi ini untuk memperjelas kata-kata atau istilah   yang perlu 

mendapat penegasan istilah adalah: 

1. Hukum Islam : peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan 

diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum (fiqh, fatwa, 

keputusan Pengadilan dan undang-undang).9 

                                                        
9 Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 30. 
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2. Jasa Iklan : komonikasi komersil dan non personal tentang sebuah 

organisasi dan prodak prodaknya yang di transmisikan kesuatu khalayak 

umum dengan target melalui media bersifat massal seperti televisi, 

radio, koran majalah, reklame luar ruang.10 

3. Radio :  adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal 

dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik (gelombang 

elektromagnetik). Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara 

dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara, karena 

gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut (seperti molekul 

udara).11 

 

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jasa iklan di 

Perseroan Terbatas Radio Swara Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam  terhadap proses penyelesaian 

wanprestasi di Perseroan Terbatas Radio Swara Ponorogo?  

 

D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk Mengetahui tinjauan hukum islam akad jasa iklan Perseroan 

Terbatas Radio Swara Ponorogo. 

                                                        
10 Monle Lee and Carla Jhonson, Prinsip Prinsip Pokok Periklanan Dalam Perspektif 

Global ter. Haris Munandar dan Dudi Priatna (Jakarta: prenanda Media Group 2011), 3. 
11 http://id.wikipedia.org/wiki/Radio.html(Januari 2016), 2. 
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2. Untuk Mengetahui tinjauan hukum tentang wanprestasi di Perseroan 

Terbatas Radio Swara Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Harapan penulis semoga karya ilmiah yang sederhana ini dapat 

memberi manfaat dan berguna. Diantara sebagai berikut : 

1. Kegunaan ilmiah 

Sebagai sumbangan pemikiran untuk kepentingan ilmiah pada khasanah 

hukum islam. 

2. Kegunaan umum 

Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan PT Radio 

Swara Ponorogo dan pada masyarakat luas. 

 

 

F. Telaah Pustaka 

Skipsi yang dibuat oleh Ema melati  “Analisis Fiqih Terhadap Jasa Penjahit 

Pakaian Mawar Ronowijayan Siman Ponorogo’’ Tahun 2014 membahas 

tentang analisis  akad, kepemilikan sisa kaian yang tidak di kembalikan dan 

ketidak tepatan waktu peneyelesaian jahitan di penjahit’’Mawar’’.  

Kesimpulan dari skripsi ini adalah akadnya sesuai atau tidak bertentangan 

dengan syariah, pemakaian atau kepemilikan sisa kain  jahitan yang  di 

manfaatkan dan di jual  tidak bertentangan dengan hukum syara’ atau 

dengan hukum Islam karena ditinjau dari unsur kerelaan yang menjahitkan, 
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tentang ketidak tepatan waktu  hasil jahitan diperbolehkan karena adanya 

unsur kerelaan mengenai ketidak tepatan waktu jahitan diperbolehkan dalam 

islam.12 

Kemudian skripsi Sholihatin khofsah “Etika Bisnis Islam Dalam 

Periklanan” (Satdi Kasus Praktek Periklanan Di Radio Gema Surya 

Ponorogo), Tahun 20214 yaitu membahas tentang bagaimana tinjauan etika 

bisnis islam terhadap konten iklan di Radio Gema Surya Ponorogo, 

bagaimana tinjauan etika bisnins islam terhadapa persaingan periklanan di 

Radio Gema Surya Ponorogo. Kesimpulan dari skripsi ini pembuatan iklan 

di Radio Gema Surya Ponorogo sudah sesui dengan etika bisnis islam. 

Karena tidak hanya membuat iklan sesui pesanan tetapi juga mengarahkan 

dan memberikan edukasi tentang periklanan, persaingan bisnis periklanan 

sudah sesui dengan etika bisnis islam. Pembuatan iklan yang selektif 

terhadap bahasa dan konten serta beragam iklan dari prodak yang ada bisa 

di siarkan secara adil dan sesuai kesepakatan kontrak.13 

Selanjutnya Skripsi Ida Rosyidah “Tinjauan Islam Terhadap Jasa Foto 

Copy di Ronowijayan Siman Ponorogo’’ 2013, yaitu membahas tentang 

Tinjauan Islam Terhadap pelaksanaan akad, kesalahan foto copy, 

danpenundaan penyelesaian foto copy di Ronowijayan Siman Ponorogo. 

Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa pelaksanaan akad jasa foto copy di 

Ronowijayan Siman Ponorogo diperbolehkan dalam Islam karena dalam 

                                                        
12Ema melati  “Analisis Fiqih Terhadap Jasa Penjahit Pakaian Mawar Ronowijayan 

Siman Ponorogo’’, (Skripsi: STAIN Po Press, 2014) . 
13 Sholihatin khofsah “Etika Bisnis Islam Dalam Periklanan” (Satdi Kasus Praktek 

Periklanan Di Radio Gema Surya Ponorogo), (Skripsi: STAIN Po Press, 2014). 
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akad ada unsur rela dan ridha dari dua belah pihak. Menurut pendapat Imam 

Malik, Ibnu Shabaq, Nawawi, dan sebagaian besar Madzhab Syafi`i, 

transaksi jual beli yang dilakukan hanya dengan sengaja melakukan 

kesalahan harus bertangggung jawab. Selain itu pihak jasa foto copy 

bertanggung jawab  baik sengaja maupun tidak. Dan mengenai penundaan 

penyelesaian foto copy diperbolehkan dalam Islam, karena di dalam 

penundaan itu ada hal yang tidak bisa ditinggalan, seperti kesehatan 

memburuk14. 

Selanjutnya skripsi milik Shofiana Eka Aulia “Tinjauan fiqh ijārah 

Terhadap Mekanisme Pengupahan Penebangan Pohon Di Desa Tepas 

Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi” 2014, yaitu bagaiaman tinjauan fiqh 

ijārah terhadap akad pekerja penebangan pohon di Desa Tepas Kecamatan 

Geneng, bagaimana tinjauan fiqh ijārah terhadap mekanisme penetapan 

besarnya  upah pekerja dan pengalihan bentuk upah pekerja di tengah jalan. 

Kesimpulan dari skripsi ini akad pekerja penebangan di Desa Tepas 

Kecamatan Geneng telah sesui dengan fiqh ijārah karena sudah terpenuhnya 

syarat dan rukun akad, kemudian mekanisme penetapan besarnya upah yang 

di lakukan oleh masyarakat pengguna jasa dengan pemilik alat sudah sesui 

dengan fiqh ijārah. Karena penetapan besarnya upah telah di jelaskan dan di 

sepakati kedua belah pihak di awal sbelum pekerjaan.15 

                                                        
14 Ida Rosyidah “Tinjauan Islam Terhadap Jasa Foto Copy di Ronowijayan Siman 

Ponorogo’’, (Skripsi: STAIN Po Press, 2013). 
15 Shofiana Eka Aulia “Tinjauan fiqh ijārah Terhadap Mekanisme Pengupahan 

Penebangan Pohon Di Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi”, (Skripsi: STAIN Po 
Press, 2014) 
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Kajian tentang akad ijārah antaranya skripsi Siti Sholikhah “Tinjauan 

Hukuni Islam Mengenai Wa’ad Jual Beli Dalam Al-Ijārah Al-Muntahiyah 

Bi Al-Tamlik (Studi Atas Fatwa DSN No. 27DSN-MUI-2002) mengkaji 

tentang penggunaan dua akad sekaligus dalani satu transaksi.16 Skripsi Dede 

Zianal Mustafa “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Harga Jual 

Barang Jual Barang Jaminan Atas Biaya Ijārah Pada Penggadian Syari’ah 

(Studi Di Pegadaian Syairi’ah Kusuma Negara)” tentang pengaruh biaya 

ijārah terhadap harga jual Parang jaminan.17 dan skripsi Nur Umi Sangadah 

“Pelaksanaan Al-Ijārah A1-Mutahiyah Bi Al-Tamlik di BMT Harapan Umat 

Klaten” membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 

pelaksanaan Al-Ijārah A1- Mutahiyah Bi Al-Tamlik di BMT Harapan Umat 

Klaten.18 

 Dari semua skipsi yang sudah ada dari tahun ke tahun semuanya 

berbeda degan judul skripsi yang akan saya bahas, baik dari judul, latar 

belakang masalah, rumusan maslah maupun dari pembahasaanya. Dimana 

skripsi saya membahas dua permasalahan yang muncul yaitu mengenai 

tinjauan hukum islam terhadap akad pada jasa iklan di radio kemudian 

mengenai tentang tinjauan hukum islam terhadap wanprestasi di Radio 

Swara Ponorogo maka dari itu penulis ingin mengupas tuntas hasil masalah 

                                                        
16 Siti Sholikhah, Tinjauan Islam Mengenai Wa'ad Jual Beli Dalam Al-Ijārah A1- 

Muntahiyah Al-Tamlik (Studi Atas Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/11/2002)”. Skripsi Fakultas 
Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008. 

17 Dede Zianal Mustafa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Harga Jual 
Barang Jual Barang Jaminan Atas Biaya Ijārah Pada Pegadaian Syari’ah (Studi Di Pegadaian 
Syari'ah 

Kusuma Negara).” Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007. 
18 Nur Umi Sangadah, “Pelaksanaan Al-Ijārah Al-Mutahiyah Bi Al-Tamlik di BMT 

Ilarapan Umat Klaten.” Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007. 
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yang ada di PT. Radio Swara Ponorogo yang berjudul “TINJAUAN 

HUKUM ISLAM TERHADAP JASA IKLAN DI PT. RADIO SWARA 

PONOROGO. 

 

G. Metode Penelitian  

1. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, dimana peneliti akan mendapatkan hasil berupa 

data deskriptif dalam bentuk tulisan dari kata-kata atau lisan orang-

orang dan perilaku yang diamati kemudian penulis uraikan dengan 

menggunakan bahasa penulis agar lebih bisa dipahami oleh pembaca. 

2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian 

lapangan (fild risearch) yaitu penulis melakukan penelitian secara 

langsung yang bertempat di lapangan dan mencari sumber-sumber data 

di lapangan .  

3. Lokasi Penelitian  

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah di PT. Radio Swara Po 

Ponorogo, yang bertempat di Jalan Halim Perdana Kusuma No 12 

Ponorogo 

4. Subyek Penelitian  

a. Marketing periklanan  “PT. Radio Swara Ponorogo” 

b. Karyawan “PT. Radio Swara Ponorogo” 
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c. Konsumen Karyawan “PT. Radio Swara Ponorogo” 

5. Data Penelitian 

a. Data-data tentang terjadinya akad/perjanjian di Perseroan Terbatas. 

Radio Swara Ponorogo 

b. Data-data tentang wanprestasi dan pertanggung jawabnya Perseroan 

Terbatas. Radio Swara Ponorogo 

6. Sumber Data  

Adapun data-data yang peneliti dapatkan yaitu informasi jasa iklan 

radio, dari marketing Perseroan Terbatas Radio Swara Ponorogo, 

karyawan, dan client Perseroan Terbatas Radio Swara Ponorogo 

7. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun tekhnik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data 

adalah : 

a. Interview atau wawancara : 

Yaitu sebuah proses percakapan dengan maksud untuk 

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 

motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak 

yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada yang 

diwawancarai. 19 Disini penulis mencoba mencari data-data 

dengan menggunakan tekhnik wawancara. Dimana penulis 

menggunakan beberapa peralatan yang dapat penulis gunakan 

seperti alat tulis menulis, perekam suara, dan seorang teman untu 

                                                        
19 Heru Irianto dan Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2004,), 108 
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membantu penulis dalam mencari informasi dari informan. 

Sehingga data yang penulis peroleh ini dapat penulis ceklis 

kembali agar tidak terdapat kesalahan dalam pencarian data karena 

menyangkut dengan dasar hukum dari sesuatu. 

b. Observasi : 

yaitu pengumpulan data secara sistematika terhadap gejala yang 

tampak pada obyek penelitian.20 Teknik ini dilakukan dengan cara 

melakukan pengamatan langsung mengenai proses. Disini penulis 

berusaha melakukan pengamatan langsung terhadap objek 

penelitian atau hal lain yang menjadi sumber data. Penulis 

langsung terjun menjadi penyewa.  

8. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan kerya 

ilmiah ini adalah sebagai berikut :  

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang akan diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan keterbacaan, kejelasan makna, 

kesesuaian dan keselarasan satu sama lainnya.  

b. Organizing, yaitu penyesuaian secara sistematis data-data yang 

diperlukan dalam kerangka paparan yang sesuai dengan 

permasalahannya.  

c.  Penemuan Hasil Data, yaitu melakukan analisis lanjutan dari hasil 

pengorganisasian data dengan kaidah, teori, dalil, dan sebagainya. 

                                                        
20 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 158 
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Sehingga  diperlukan kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari 

pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.21 

9. Metode Analisis 

Untuk menganalisis semua data ini penulis menggunakan metode 

Deduktif Untuk keperluan analisis data, penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif, yaitu data berupa katakata lisan atau dari 

orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati.22 Penelitian ini 

pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, 

faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, 

mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.23
 Proses 

analisis data deskriptif kualitatif melalui analisis terhadap data riel yang 

diperoleh dari lapangan dan belum diolah, yaitu dengan membuat 

batasan data yang diolah (berdasarkan data yang diperoleh) dan 

menyajikan pada Bab III, kemudian membuat kesimpulan akhir 

berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan telah diolah.  

 

H. Sistematika Pembahasan  

BAB I : Berisi Tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Pembahasan, Difinisi Istilah, Telaah Pustaka, Kemudian 

Metode Penelitian .  

                                                        
21 Ibid., 159 . 
22  Lexy J Moloeng, op.cit.,  3. 
23  Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2003),  35. 
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BAB II : Berisi tentang  landasan teori yang digunakan untuk 

menganalisa data yang ada hubungan dengan jasa (Ijārah) 

menurut analisa hukum Islam yang menjelaskan tentang 

pengertian dan dasar hukum ijārah, syarat dan rukun ijārah, 

bentuk-bentuk objek ijārah dalam islam, tujuan dan, 

pembatalan dan berakhirnya ijārah.wanprestasi, pengertian 

wanprestasi bentuk bentuk wanprestasi 

BAB III : Praktek jasa iklan di Perseroan Terbatas Radio swara 

Ponorogo.Mendeskripsikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan 

yaitu: Profil Radio Swara Ponorogo, akad yang terjadi di radio 

bentuk bentuk wanprestasi, pertanggung jawaban. 

BAB IV : Tinjauan  Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa iklan  Di 

Perseroan Terbatas Radio Swara Ponorogo. Berisi Tinjauan 

Hukum Islam terhadap akad jasa iklan di Perseroan Terbatas 

Radio Swara Ponorogo. Tinjauan hukum Islam terhadap 

sesudah melakukan wanprestasi pada jasa iklan di Perseroan 

Terbatas  Radio Swara Ponorogo.  

BAB V : Penutup. Bab V ini merupakan akhir dari pembahsan skripsi ini 

yang berisi kesimpulan, saran-saaran dan diakhiri penutup. 


